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l. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1

Powiatowe go Lekarza Weterynarii
z dnia2l maja2015 r.

Rozdział 1

PoSTANoWIENIA oGÓLNE

$ 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żaganiu dztał'aw szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U.z 2010l Nr 112,

poz.744); zwanej dalej ,,Ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej'';

Ż) zaruądzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia2 marca 2010 t., w sprawie

organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz.Utz.

MRiRW' Nr 3, poz.3 zpóŹn' zm.);

Statutu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żagariu;

niniej szego regulaminu.

$ 2. 1. Regulamin organizacyjny, zwarLy dalej ''Regulaminem'' okręśla szczegółową

organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Węterynarii w Żaganiu oraz szczegółowy

zakres zadafikomórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład tego Inspektoratu.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Powiecie - na\eŻy przezto rozumieó powiat żagański;

2) Inspektoracie _ nalezy przezto rozumieó Powiatowy Inspektorat Weterynariiw Żagartitt;

3) Wojewódzkim Lekarzu _ nalezy ptzez to rozumięć Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza

Weterynarii;

4) Powiatowym Inspektoracie - naleŻy przezto rozumieó Powiatowy Inspektorat Weterynarii

na terenie powiatu żagańskiego;

5) Powiatowym Lekarzu - na|eLry przez to rozumieó Powiatowego Lekarza Weterynarii jako

kierownika powiatowej inspekcji weterynaryjnej 'wchodzącej w skład niezespolonej

administracj i rządowej ;

6) komórce organizacyjnej _ naleŻy przęz to rozumieó: zespół, samodzielnę stanowisko pracy;

7) Kierowniku _ na|eŻy przęzto rozumieć osobę kierującą Zespołem, a w przypadku zespołów

ds. zdrowia i ochrony zwterząt oraz ds. bezpteczenstwa zywności, pasz oraz ubocznych

produktÓw pochodzenia zwierzęcego;

8) kontroli zewnętrznej _ na|eŻy przęZ to rozumieć kontrolę przeprowadzaną przez organy

zewnętrzne w Inspektoracie ;

3)

4)
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,,' 9) kontroli wewnętrznej naleŻy przęz to rozumieó kontrolę przęprowadzaruą ptzez

Powiatowego Lekarza w powiatowym inspektoracie oraz kontrole przeprowadzanę przez

koordynatorów w Inspektoracie i w komórkach organizacyjnych obejmującą ogół czynności,

których celem j est zapewnienie reaIizacji ustawowy ch zadai\

lO)ocenie dzialalności Inspekcji Weterynaryjnej naleĘ przez to rozumieó audy,

o którym mowa w art. 4 ust 6 tozporządzenia (WE) nr 882lŻ004 Parlamentu Europejskiego

i Rady z dnia 29 kwietniaŻ004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu

sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i zywnościowym oraz regułami dotyczącymi

zdrowia zwierząt i dobrostanu zwieruąt.

$ 3. l. Inspektoratem kieruje Powiatowy Lękarz,

2. Inspektorat zapewnia obsługę r ealizacji zadań Powiatowe go Lekatza;

1) wynikających z ustawy z dnia29 stycznta?}}  t. o Inspekcji Weterynaryjnej;

2) jako dysponenta środków budzetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach

publicznych;

3) wynikających z odrębnych ustaw.

3. Inspektorat jest państwową jednostką budzetową

4. Majątek Inspektoratu stanowi własnośó Skarbu Państwa, którego reprezentantem

i dysponentem w granicach obowiązującęgo prawa jest Powiatowy Lekarz.

5. Tęrenem działanialnspektoratu jest obszar powiatu.

6. Siedzibą Inspektoratu jest miasto Żagań.

Rozdzial2

ORGANIZACJA INSPEKTORATU

I KOMPETENCJE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

s 4. 1. W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) zespół do spraw zdrowia i ochrony zwieruąt, w skład, którego wchodzą działy do spraw:

a) zdrowia zwieruąt,

b) ochrony zwieruąt,

2) zespół do spraw bezpieczenstwa żywności;

3) zespół do spraw pasziutyIizacji;

4) zespół do spraw finansowo-księgowych oraz spraw administracyjnych w skład, którego
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,.' wchodzą działy

a) finansowo_księgowy,

b) administracyjny.

5) samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej.

2.Realizację zadanzespołów, o których mowa w $ 4 pkt. 1 - 2 koordynują wyznaczenl' przez

Powiatowego Lekarza starsi inspektorzy weterynaryjni, a w razie ich braku, .vqvznaczeni przez

Powiatowe go Lekarza inspektorzy weterynaryjni.

3 . Prace działu koordynuj e pracownik wznaczony przez Powiatowe go Lekarua.

$ 5. Do vłyŁącznej kompetencj i Powiatowe go Lekarza naleŻy :

l) udzielanię pracownikom Inspektoratu pisemnych upowaznień do podejmowania okręślonych

czynności w jego imieniu, wrazz okręśleniem przedmiotowęgo zakresu upowaznienia;

i., 2) udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania Powiatowego Lękarza w postępowaniu przed

organami państwowymi i sądami;

3) podejmowanie decyzji o skierowaniulekarza weterynarii do wykonywania na obszarze innej

gminy czynności koniecznych do likwidacji zagroŻenia epizootycznego lub zagtożenia

bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego lub w przypadku,

gdy jest to niezbędnę ze względu na ochronę zdrowia publicznego albo d|a zabezpieczenia

gospodarki narodowej przed powaznymi stratami.

$ 6. l. Powiatowy Lekarz rca|izlfie zadania wynikające z ustawy o służbie cywilnej, w tym

wykonuje zadania dyrektora generalnego w Inspektoracie;

2. Powiatowy Lekarz wykonuje czynności z zakłęsu prawa pracy w stosunku dla

pozostałych pracowników niebędących członkami służby cywilnej.

\-. $ 7. Powiatowy Lekarz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu

oraz właŚciwej organi zacji pr acy :

1) wydaje akty prawa wewnętrznego;

2) realizuje politykę kadrową, a takŻe dba o na|eŻyty dobór pracowników Inspektoratu

oraz podnoszenie ich kwalifikacji i skutecznośó pracy;

3) gospodaruje środkami na wynagrodzeniapracowników Inspektoratu oraz innymi funduszami

będącymi w jego dyspozycji' w granicach ustalonych w budzecie;

4) wykonuje uprawnienia i obowiązkizwieruchnika służbowego pracowników Inspektoratu;

5) reprezentuje Inspektorat na zewnątrz orv składa oświadczenia woli dotyczące jego

funkcjonowania i gospodarowania jego mieniem;

6) udzielapełnomocnictw;

7) wykonuje inne zadania określonę w przępisach odrębnych, w szczególności z zabęsu
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i.' obrony narodowej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej,

ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, finansach publicznych,

zamówieniach publicznych, określonych w odrębnych przepisach.

$ 8. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego' jak równiez

inne dokumenty o charaktętze rozliczeniowym' stanowiącym podstawę do otrzymania

lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisuj ą:

1) Powiatowy Lekarz lub jego zastępca lub osoba, o której mowa w $ 9 ustZ, oraz

2) Główny Księgowy lub jego zastępca albo irrny pracownik zastępujący Głównego

Księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upowazniony ptzęz Powiatowego

Lękarza.

Rozdział 3

ZASADY REALIZACJI ZADAŃ

I KIERoWAMA PRACĄ INSPEKToRATU

$ 9. 1. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lękarza lub

czasowej niemożności wykonywania ptzez niego obowiązków, działalnością Inspektoratu

kieruj e zastępca Powiatowe go Lekarua.

2. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lękarza i jego

Zastępcy lub czasowej niemozności wykonywania przez nich obowiązków, działalnością

Inspektoratu kieruj e osoba upowazniona pisemni e przez Powiatowe go Lekarza.

3. Powiatowemu Lekarzowi bezpośrednio podlega:

1) zespół do spraw zdrowia i ochrony zvłierząt;

2) zespół do spraw finansowo-księgowych oraz spraw administracyjnych;

3) samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej;

4. Zastępcy Powiatowe go Lekarua podlegaj ą:

1) zespół do spraw bezpieczeitstwa zywności,

2) zespóŁ do spraw paszi utylizacji.

5. Schęmat orgaruzacyjny Inspektoratu określa załączniknr I.

$ 10. 1. Komórkami organizacyjnymi, zvłyŁączęniem samodzielnych stanowisk pracy,

kierują koordynatorzy.

2. W zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt, w zespole do spraw bezpieczeństwa

żywności, zespole pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych koordynatorem moŻe być



wyłącznie starszy inspektor weterynaryjny lub inspektor wznaczony przez Ł owego

Lekarzaw zespole budzętowo _ finansowym główny księgowy.

$ 11. 1. Koordynatorzy odpowiadająza:

1) naleŻyte zotganizowanie pracy i zapoznartie

przepisami prawa;

pod1egłych z obowiązującymi

Ą porządek i dyscyplinę pracy; /
3) merytoryczną i formalno-prawną poprawnoś ć załłtvłianych spraw.

2. Koordynatotzy dokonują podziału zadan dla poszczególnych pracowników kierowanych

ptzęZ nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakesów obowipków,

które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.

3. Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów

prawnych wydawanych przęz Powiatowego Lekarza opracowuje właściwa komórka

otganizacyjna, z której zakresem działania .złviązane jest pismo, akt prawny, dokument'

porozumieni e, decyzja administracyjna.

4' Projekty aktów prawa wewnętrznego winny byó przygotowane ze szczegóIną

staranności ą onz odpowiadaÓ zasadom techniki prawodawczej.

5. Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumiei oraz pism w postępowaniach

przed sądami, powinny byó parafowanęprzez:

1) pracownika zajmującego się sprawą;

2) koordynatora komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest

dokumęnt;

3) głównego księgowego _ w przypadku, gdy treść dokumentu doĘczy budzetu

lub ma powodowaÓ skutki finansowe;

4) radcę prawnęgo pod względem formalnoprawrym i redakcyjnym.

6. Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowarLe przez|

1) pracownika zajmującego się sprawą;

2) koordynatora komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany

jest dokument;

3) głównego księgowego - w przypadku, gdy treśó pisma lub dokumentu dotyczy budzetu lub

ma powodowaó skutki finansowe.

7. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadajązaich merytoryczną treśó, formę, atak:Że

za zgodnośi z przepisarrti prawa oraz z interesem publicznym.

$ 12. Pracownicy Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne)

i inne dokumenty w Sprawach, do załatvńenia których zostali pisemnie upowaznieni ptzez
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Powiatowego Lekarza.

s 13. l. Symbolikę oznaczania pism

organizacyjnych i stanowisk pracy określa załączniknr 2.

2. obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu ustala Powiatowy Lękarz w drodze

instrukcj i kancelaryj nej .

Rozdzial4

sZCZEGÓŁowE ZAKRESY DZIAŁANIA KoMÓREK ORGANIZACYJNYCH

$ 14 . 1. Do zadańzespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierzątna|eży w szczegóIności:

1) badanie chorób zakłŻnychzwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;

2) badanie kontrolne zakuŻęil zwierząt;

3) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odvwietzęcych czyrurików chorobotwórczych otaz

związanej z nimi oporności na środki przeciwustrojowe;

4) przesttzeganie przepisow o ochronie zwieruąt, szczególnie wymagań weterynaryjnych

w gospodarstwach utrzymuj ących zwierzęta gospodarskie;

5) sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakości

zdrowotnej matęriału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu i produktów akwakultury;

6) ptzestrzeganie zasad identyfikacji, rejestracji i przemieszczania zwieruąt oraz wymogów

wzaj emnej zgodności (,,cross compliance'') ;

7) utrzymywanię, hodowli, prowadzęnia ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach

doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców;

8) przeprowadzarie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt wrozumięniu

przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;

9) monitorowanię zakuŻęi zwierząt1'

1 0) prowad zenie wykazu podmiotów nadzorowanych.

2.Do zadaizespołu do spraw zdrowia i ochrony zwieruątnależy ponadto:

przygotowywanie wymaganych planów gotowości;

analiza i o cena sytuacj i epizo oty cznej p owi atu ;

nadzór nad prawidłowym przekazyw'anięm i przesyłaniem informacji w ramach

obowiązuj ących systemów informaty czny ch, w zakresię właściwo ści zespołu;

sporządzanie wymaganych planów pracy i sprawozdń, W zakręsię właściwości zespołu;

współpraca zZa&adęm Higieny Weterynaryjnej i laboratoriami zevłnętrznymi, wzakresie

właściwości zespołu;

1)

2)

3)

4)

s)
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6) współpraca z orgartami innych inspekcji, słpĘ
terytorialnego, W zakresie właściwości zespofu.

$ 15. Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności naleŻy w szczególności,

w I instancji nadzorowanie procesu wytwarzania i obrotu pasz leczniczych oraz prowadzenie

rejestru wytwórców i dystrybutorów pasz leczniczych, atakŻę prowadzenie nadzoru w zakresie:

1) bezpieczeftstwa zywności, w tym nad:

a) badaniem zwierząt gospodarskich kop1'tnych, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich

utrzymywanych w warunkach fermowych,

b) badaniem mięsa zwieruąt, o których mowa w lit. a oraz mięsa zwierząt łownych,

c) bezpieczeństwem produktów spozywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym nad

wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji i wymaganiami dla produktów,

umieszczaniu na rynku, eksporcie i wwozie oruz sptzeduŻy bezpośredniej, działalności

marginalnej' lokalnej i ograniczonej' a takŻe nad pozyskiwaniem mięsa na uzytek własny

oraz produktów o charakterze tradycyjnym,

d) przesttzeganiem praw zwierzątw rueźniach,

e) prowadzenięm monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicżnych,

biologicznych, produktów |eczniczych u zwierząt oraz w żywności pochodzenia

zwieruęcego oraz monitoringu skażeń promieniotwó rczy ch,

f) prowadzeniem i aktualizowaniem rejestrów i wykazów zaMadów i podmiotów sektora

spożywczego'

g) odbiorem, wydawaniem, ewidencjonowaniem i przechowywaniem świadectw zdrowia

dla towarów ptzęznaczonych do Federacji Rosyjskiej i innych państw trzecich.

2 . Do zadanzespołu do spraw bezpieczeistwa zywności należy ponadto:

t)rcatizacjazadafiwynikających z funkcjonowania Systemu Wczesnego ostrzegania

o Niebezpiecznych Pro duktach Zywno ściolYych (RASFF) ;

2) prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów informacji, o których mowa

w przepisach Unii EuroPejskiej;

3) analizai ocena bezpieczettstwa żywności na tęręnie powiatu:

4) sporządzanie wymaganych planów pracy i sprawozdaiw zal<ręsie właściwości zespołu;

5) współpraca z Zakładami Higieny Weterynaryjnej i Laboratoriami zewnęttznymi w zakresię

właściwości zespołu;

6) współpraca z otganami innych instytucji, służb, organizacji i jednostek samorządu

terytorialnego w zakresie właściwości zespołu.

$ 16. 1. Do zadań zespolu do spraw pasz i utylizacji naLeży w szczegóIności:



1) uruchamianie procesu wytwarzania i obrotu pasz

wytwórców i dystrybutorów pasz leczniczy ch2-/
2) prowadzenie nadzoru nad wykonanięm z{dań Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie pasz

i utylizacji w tym nad:

a) wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz i dodatków paszowych, w tym organów

genetycznie zmodyfikowanych przezraczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie

zmodyfikowanych oraz nad stosowaniem pasz Ieczniczych,

b) realizowaniem krajowego planu kontroli urzędowej i monitoringu pasz w zakresię

nadzoru inspekcji weterynaryjnej powiatu,

c) prowadzeniem rej estrów podmiotów paszowych,

d) pozyskiwaniem i wprowadzanięm ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

w tym nad:

podmiotami prowadzącymi _ działalnośó w zakresie transportu

i magazynowania ubocznych produktów pochodzenia zwietzęcego otaz materiału

szcze gólne go ry zyka ( S RM)'

podmiotami zajmującymi się przetwaruaniem ubocznych produklów pochodzetia

zwierzęcego.

wykorzystaniem przetworzonych ubocznych produktów pochodzeniazwierzęcego.

2. D o zadń ze społu do spraw pasz i utylizacji należy ponadto :

1) rea|izacja zadań wynikających z fuŃcjonowania Systemu Wczesnego ostrzegania

o Niebezpiecznych Paszach (RASFF);

2) prowadzenie wymiany informacji w

o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;

ramach systemów informacji,

analizai ocena bezpieczettstwa pasz i utylizacji na terenie powiatu;

sporządzatie wymaganych planów pracy i sprawozdańw zak'tesie właściwości zespołu;

współpraca z Zak<ładęm Higieny weterynaryjnej i laboratoriami zewnętrznymi w zakresie

właściwości zespołu;

6) współpraca z organami innych inspekcji, słuŻb, oryartizacji i jednostkami samorządu

terytorialneBo, W zakresie właściwości zespołu.

$ 17. 1. Do zadań zespołu do spraw finansowo-księgowych oraz spraw

administraryjnych, w dziale finansowo-księgowym naIeŻy w szczególności:

1) prowadzenie procesów finansowych Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami

o finansach publicznych;

2) prowadzenie dokumentacj i fi nansowo-księgowej Inspektoratu;

3)

4)

s)

braz prowadzentę rejestru
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5' 3)

4)

opracowanie proj ektu planu fi nansowego Inspektoratu;

prowadzenie rachunkowości budzetowej w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji

gospodarczych i ochronę mienia Inspektoratu;

5) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnej zzasadarriroz|iczęilpienięznych;

6) prowadzenię dokumentacji i rca|izacja wydatków osobowych, ubezpieczeń społecznych

i zdrowotny ęh oraz dokumentacji podatkowej ;

7) prowadzenie kasy Inspektoratu;

8) dokonywanie inwentaryzacji i prowadzenie ewidencji środków trwałych;

9) pełnienię zadń dysponenta trzeciego stopnia;

l0)koordynowanie spraw związanych z dokonywaniem opisów i wartościowaniem stanowisk

pracy oraz ocen członków korpusu słuzby cywilnej;

11)planowanie i koordynowanie szkoleioraz doskonalęnia zawodowego pracowników.

2. Do zadań zespołu do spraw finansowo_księgowych oraz spraw administracyjnych'

w dziale administracyjnym należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakłesv organizacji pracy Inspektoratu oraz obsługi sekretariatu

Powiatowe go Lekarza) a w szczególności :

a) opracowywanie projektów zatządzeń i nadzór nad dokumentacją organizacyjną

Inspektoratu,

b) przygotowylvanie i prowadzenie:

_ rejestru skarg i wniosków,

_ spraw z zahesu obsługi sekretariatu Powiatowe go Lekarza,

- ewidencji wyjśó' wyjazdów słuzbowych pracowników,

_ obsługi kancelaryjnej Inspektoratu,

- ewidencji upowaznień do przeprowadzenia kontroli,

c) obsługanarad;

d) spraw kadrowych pracowników Inspektoratu,

e) zapewnienie odpowiedniego poziomu zatrudnienią w Inspektoracie,

prowadzenie spraw zzahesubezpieczeństwa i higieny pracy oruzptzeciwpozarowych;

prowadzenie spraw z zakresu informatyzacji Inspektoratu, aw szczęgólności:

a) nadzorowanie wykorzystania narzędzi informatycznych w Inspektoracie oraz opieka

techniczna nad sprzętem i oprogramowaniemo

b) projektowanie rozwoju informatyki w Inspektoracie;

4) prowadzenie spraw z zaVłęsu administracyjno-gospodarczych i zaopatrzenia,

aw szczęgólności:

2)

3)

l0



.o"

l ' a) zapewnienie niezbędnego sprzęfu, aparatury, materiałów, odczynników, środków

łączności i transportu,

b) administrowanię nieruchomoŚciami i mieniem ruchomym,

c) prowadzenie:

- archiwum zakładowego Inspektorafu,

- spraw w zakresu zamówień publicznych.

$ 18. Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy

w szczególności:

1) prowadzenie Spraw z zakresu obsługi prawnej Powiatowego Lękarza i komóręk

organizacyj nych Powiatowe go Inspektoratu' a w szczegó lno ści :

a) opiniowanie projektów aktów normatywnych, umów' porozumień, decyzji i innych

, dokumentów przygotowanych ptzęz komórki organizacyjne Inspektoratu,

b) sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych i wyjaśnień w zakresie

stosowania prawa i orzecznictwa,

c) informowanie pracowników Inspektoratu o obowiązującym stanie prawnym w zakresię

działalności Inspektoratu;

2) wykonywanie zastępstwa procesowęgo otazreprezentowanie Skarbu Państwa - Powiatowego

Lekarua ptzed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz innymi organami.

Rozdział 5

PosTANowIENIA KoŃcowE

\-' $ 19. Szczegółowe zakresy zadai dla pracowników Inspektoratu określają zakresy czynności

podpisane przez Powiatowe go Lekatza.

$ 20. Tryb pracy Inspektoratu określa szczegółowo regulamin pracy wprowadzony

zar ządzeniem P owi atowe go L ękarza.

$ 21. Zmiana Regulaminu następuje w trybie jego usklenia.

$ 22. Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu oraz udzielanie wyjaśnień na|eĘ

do Powiatowego Lekar za.

Wykaz załącznikow:

1. Załączniknr 1 Schemat otganizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

2. Załączniknr 2 Wykaz symboli komórek organizacyjnych

11
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I ZałącmikNr l
do Regulaminu Organizacyjnego

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Żaganiu

S TRUKTURA ORGAMZACYJNA

P owiatowy Lęl<arz Weteryn a rii

Zastępaa Powiatowe go Lękarza
WeterYnarii

Zespół ds.
finansowo -
księi1owych

Zespół ds.

bezpieczeństwa żywności
Zespółds. zdrowia

i ochrony rvłierąt
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ZałącznikNr 2
do Regulaminu OrganizacYjne go

Powiatowe go Inspekto*atu Weterynarii
w Żaganiu

wYKAz SYMBoLI KoMÓREK oRGAI\ilzAcYJIYYcH

Zespół do spraw zdrowia i ochrony a:w1terząt - z7,z

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności - 7-,BŻ

Zespół do spraw pasz i utylizacji -zPv

Zespół do spraw finansowo - księgorłych oraz
spawadministracyjnYch ' 'Zf.K

5. Samodzięlnę stanowisko do spraw obsługi prawnej ' soP
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